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2.01.0Úvodné slovo predsedu predstavenstva 
Vnsp Levoča, a.s.

Významné udalosti uplynulého
kalendárneho roka

  Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Levoča, a.s. v roku 2010 oslávila 110. výročie 
založenia.

  pri tejto príležitosti spoločnosť dňa 12.11.2010 
spoločnosť usporiadala „Levočský lekársky 
deň“.

  rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho 
a novorodeneckého oddelenia.

  v roku 2010 boli zakúpené z vlastných 
zdrojov nasledujúce hnuteľné veci:

1.  analyzátor Cobas Integra 800,
2. software na pripojenie analyzátora,
3.  software na pripojenie chemických 

analyzátorov,
4.  software na elektronické zasielanie 

výsledkov,
5. Phyaction Guaidance C,
6. Cryoflow 1000 IR,
7. aseptický box,
8.  inštrumentárium k laparospickým 

vežiam na chirurgické a gynekologické 
oddelenie,

9. fetálne monitory – 2ks,
10. Cryostat Cryotom 260 E,
11. operačná lampa,
12.  monitorovacie zariadenie snímačov 

teploty Comet,
13. nefroskop,
14.  ďalší drobný hmotný dlhodobý 

majetok v celkovej výške 21.744,- €.

  v roku 2010 na finančný leasing alebo 
na splátky boli zakúpené nasledujúce 
hnuteľné veci: 

1.  chemický analyzátor Cobas e411,
2.  chemický analyzátor Cobas c311,
3.  špeciálne sanitné vozidlo 

VW Transporter – 2 ks,
4.  ultrazvuk Logiq P6,
5.  anestéziologický prístroj.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
má za sebou ďalší rok svojej existencie. 

Rok 2010 nám umožnil zaregistrovať úspechy, vytýčiť 
si ciele svojho snaženia a realizovať naše spoločné 
vízie a predstavy o živote nemocnice. Bol rokom, 
v ktorom sa v nemocnici preinvestovalo značné 
množstvo finančných prostriedkov. Najväčšou 
investíciou bola rekonštrukcia gynekologicko-
pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia. 
Našou prioritou naďalej zostáva obnova fyzicky 
aj morálne opotrebovanej zdravotníckej techniky, 
do ktorej sme v roku 2010 investovali cca 400 tis. €. 
Ďalší odpočet našej práce je popísaný v tejto 
Výročnej správe. 

Zvyšovanie dosiahnutej úrovne zdravotnej 
starostlivosti je našim hlavným cieľom a zmyslom 
našej práce. Túto snahu do značnej miery ovplyvňuje 
nielen zdravotnícka časť nemocnice, ale i technická, 
prevádzková a ekonomická časť, ktorá vytvára 
podporu hlavnej činnosti, zvlášť v súčasnom 

vonkajšom „krízovom“ ekonomickom prostredí 
a spôsobu financovania zdravotnej starostlivosti.

Na záver by som rád poďakoval zamestnancom 
spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Levoča a.s., ktorí svojim postojom, pracovným 
nasadením a erudíciou rozhodujúcim spôsobom 
prispievali i v roku 2010 k úspešnej činnosti našej 
nemocnice. Za to, i za ďalšie aktivity, bez nich 
by nebolo možné dosiahnuť hospodárskych 
výsledkov a súčasne upevniť postavenie spoločnosti 
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., 
patrí poďakovanie všetkým našim zamestnancom 
a obchodným partnerom.

Ďakujem taktiež všetkým členom dozornej rady 
spoločnosti za to, že svojou prácou v uplynulom 
roku prispeli k posilňovaniu dobrého obchodného 
mena spoločnosti Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča a.s..

Vážené dámy, vážení páni, vážení obchodní partneri,

Ing. aleš Kalíšek
predseda predstavenstva

Vnsp Levoča, a.s.
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3.0 Identifikačné údaje spoločnosti Vnsp Levoča, a.s.

vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31.12.20103.0Identifikačné údaje spoločnosti Vnsp Levoča, a.s.

vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31.12.2010

  ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci.
  správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty.
  nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prí-
pojného vozidla.

  reklamné a marketingové služby.
  organizovanie športových, kultúrnych iných spoločenských podujatí.

Základné imanie:
2 080 926,775841 EUR, Rozsah splatenia: 2 080 926,775841 EUR

počet, druh, podoba a menovitá hodnota akcií: 

počet akcií:
6269 kmeňové, listinné

Menovitá hodnota jednej akcie:
331 939189 EUR

obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:
Prevod akcií akcionára spoločnosti na inú osobu ako na spoločnosť je obmedzený a podmienený pred-
chádzajúcim písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

Konanie za spoločnosť:
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení konať a zaväzovať ju vo všetkých veci-
ach vždy aspoň dvaja súčasne konajúci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú tak, že 
k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy. 

obchodné meno:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Deň zápisu:
17.06.2005 Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa 
Vložka číslo 1337/V

Ičo:
36 594 849

sídlo:
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

právna forma:
Akciová spoločnosť

predmet podnikania spoločnosti bol ku dňu 31.12.2010:
  maloobchod v rozsahu voľných živností.
  veľkoobchod v rozsahu voľných živností.
  sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností.
  prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom.
  obstarávanie služieb spojených so správou bytového i nebytového fondu.
  upratovacie práce.
  čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti.
  pranie prádla.
  výroba deionizovanej vody.
  kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác.
  ubytovacie služby v rozsahu voľných živností.
  prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností.
  požičiavanie kníh a časopisov.
  usporadúvanie kurzov, školení a seminárov.
  mechanické úpravy na objednávku alebo na zmluvnom základe.
  demolačné, búracie práce, prípravné práce na stavbu.
  doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia.
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: všeobecnej nemocnice 
v rozsahu podľa príslušného povolenia.

  výroba tepla.
  podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
  poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni.
  príprava transfúznych liekov.
  poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.
  ambulancia rýchlej lekárskej pomoci.
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4.0 poslanie a podnikateľský cieľ3.0Identifikačné údaje spoločnosti Vnsp Levoča, a.s.

vrátane zloženia štatutárneho orgánu ku dňu 31.12.2010

Poslaním Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a.s. je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyva-
teľom regiónu i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy. 

Aby si toto poslanie VNsP Levoča, a.s. mohla plniť, musí zabezpečiť komplexnosť služieb. Preto je potreb-
né dôsledne využívať potenciál, ktorým disponuje. Hlavným zdrojom úspešného napĺňania poslania je 
potenciál ľudských zdrojov, ktorý sa v poslednom roku podarilo výrazne posilniť. 

Urologické a psychiatrické oddelenie dlhodobo spĺňajú svoju úlohu, vyplývajúcu z ich postavenia, ktoré 
v regióne majú. 

Chirurgické a gynekologicko – pôrodnícke oddelenie za posledný rok, vďaka personálnej obmene, výrazne 
skvalitnili svoje služby a stávajú sa lídrami v regióne. Aj vďaka tomu sa darí zvýšiť počet mimo regionálnych 
pacientov a teda i počet ukončených hospitalizácií, čo má pozitívny vplyv na hospodárenie spoločnosti.

Cieľom je klientsky orientované poskytovanie služieb, keď každá zmena v procese musí byť posudzovaná 
z hľadiska dopadu na klienta. Máme snahu zavádzať v rámci prevencie, diagnostiky a liečby také opatrenia, 
ktoré by pozitívne vplývali na kvalitu života obyvateľov. Vyžaduje si to komplexný prístup k všetkým služ-
bám, ktoré VNsP Levoča, a.s. poskytuje, s nutnosťou ich ďalej rozvíjať a prispôsobovať potrebám doby. 

Táto činnosť samozrejme musí byť v súlade so záujmami a možnosťami akcionárov, aby činnosti poskyto-
vané VNsP Levoča, a.s. boli trvalo udržateľné. 

Napĺňanie ďalších cieľov v oblasti skvalitňovania služieb a zároveň ekonomickej udržateľnosti činností 
závisí aj od vonkajších okolností. V prípade úspešnej akvizície nemocníc Košického samosprávneho kraja, 
je možné v regióne vytvoriť funkčný systém troch zdravotníckych zariadení s profilovaním jednotlivých 
činností, výrazné zvýšenie produktivity práce, zachovanie, či zvýšenie výkonnosti, čo sa týka počtu ošet-
rených pacientov, vďaka konsolidácii lepšie využitie kapitálových zdrojov a  tým celkové zlepšenie kvality 
poskytovaných služieb. Výsledkom pre akcionára by malo byť trvale udržateľné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti s vyrovnaným hospodárením, spokojnosťou pacientov i poisťovní a šírenie dobrého mena 
spoločnosti. 

V oblasti vzdelávania si VNsP Levoča, a.s. dáva zacieľ udržať a rozvíjať svoju pozíciu výučbovej základne. 

Zloženie štatutárneho orgánu spoločnosti Vnsp Levoča, a.s. ku dňu 31.12.2010

Zloženie predstavenstva a dozornej rady je nasledovné:

predstavenstvo:

Ing. Aleš Kalíšek  predseda predstavenstva 

Ing. Pavel Hanke, MBA  člen predstavenstva 

MUDr. Ingrid Dzurňáková  člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Miroslav Vilkovský  predseda dozornej rady

MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.  člen dozornej rady

Mgr. Gabriela Bajzátová  člen dozornej rady

MUDr. Jaroslav Pavlačík  člen dozornej rady

MUDr. Marián Olejník, MBA  člen dozornej rady

MUDr. Milan Leckéši  člen dozornej rady
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5.05.0organizačná štruktúra spoločnosti

Vnsp Levoča, a.s. k 31. 12. 2010 

organizačná štruktúra spoločnosti

Vnsp Levoča, a.s. k 31. 12. 2010 
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6.06.0prezentácia jednotlivých oddelení prezentácia jednotlivých oddelení

Jednotky intenzívnej starostlivosti máme v odboroch:
  neurológia,
  interné,
  chirurgia,
  traumatológia,
  pediatria.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
(ďalej len VNsP Levoča), pracovala v roku 2010 ako 
všeobecná nemocnica. Zároveň bola výučbovou 
základňou pre Strednú zdravotnícku školu Štefana 
Kluberta v Levoči, Jesseniovú lekársku fakultu 
v Martine, Pedagogickú fakultu Mateja Bella 
v Banskej Bystrici – katedru psychológie v Nitre 
a Prešovskú univerzitu – odbor zdravotníctva. 
 
Poliklinická časť (tak ako v roku 2009) poskytovala 
liečebno-preventívnu starostlivosť na ambulanciách 
špecializovanej ambulantnej starostlivosti, a to: 

1. oftalmologická ambulancia
2. glaukomová ambulancia
3. oftalmodiabetologická ambulancia
4. onkologická ambulancia 
5. foniatrická ambulancia 
6. otorinolaryngologická ambulancia
7. psychiatrická ambulancia 
8.  ambulancia pre liečbu alkoholizmu 

a toxikománie
9. sexuologická ambulancia v odbore psychiatria 
10. ambulancia klinickej psychológie
11. urologická ambulancia
12. chirurgická ambulancia
13. traumatologická ambulancia
14. chirurgická onko ambulancia
15. cievna ambulancia
16. interná ambulancia
17. kardiologická ambulancia
18. diabetologická ambulancia
19. pediatrická ambulancia
20. detská neurologická ambulancia 
21. neurofyziologická ambulancia
22. neurologická ambulancia
23.  gynekologická ambulancia s USG 

pracoviskom
24. poradňa pre rizikovú graviditu 
25.  sexuologická ambulancia v  odbore 

gynekológia a pôrodníctvo
26.  ambulancia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína

27. ambulancia v odbore algeziológia
28. fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
29. hematologická ambulancia
30. ambulancia všeobecného lekárstva
31. ambulancia klinickej logopédie 

Názov oddelení Počet lôžok Počet ukončených hospitalizácii
interné oddelenie 35 1 509
neurologické oddelenie 42 2 447
oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie 
(OVÚCH)

35 2 224

pediatrické oddelenie 30 1 119
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 30 1 266
oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny 
(OAIM)

5 188

urologické oddelenie 35 1 335
psychiatrické oddelenie 94 1 944
novorodenecké oddelenie 12 484
doliečovacie oddelenie 10 249
spolu: 328 12 765

Ústavná starostlivosť disponuje 328 lôžkami

Porovnanie počtu ukončených hospitalizácií na oddeleniach nemocnice za roky 2009 a 2010
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6.0prezentácia jednotlivých oddelení

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s. vykonáva činnosť aj v:

  spoločných v yšetrovacích zložkách 
(rádiodiagnostické oddelenie, patologicko-
anatomické oddelenie, oddelenie klinickej 
biochémie, hematologicko - transfúzne 
oddelenie, fyziatricko - rehabilitačné 
oddelenie),

  denných stacionárov (detský a interný),
  zariadeniach ambulantnej starostlivosti pre 
výkony jednodňovej chirurgie (chirurgia, 
urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, 
gynekológia a pôrodníctvo).

Nemocnica prevádzkuje oddelenie urgentnej 
medicíny, pod ktoré spadajú:

  rýchla zdravotná pomoc,
  rýchla lekárska pomoc,
  lekárska služba pr vej  pomoci  pre 
dospelých,

  lekárska služba prvej pomoci pre deti.

VNsP Levoča, a.s. prevádzkuje: 
  nemocničnú lekáreň, 
  verejnú lekáreň,
  verejnú lekáreň Tymian, v ktorej je jediným 
spoločníkom.

Na základe novo vydaného živnostenského 
listu VNsP Levoča, a.s. prevádzkuje Dopravu do 
zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho 
zariadenia. 

V roku 2010 sa rekonštruovalo Gynekologicko-
pôrodnícke a Novorodenecké oddelenie. 
Zmodernizované pracovisko má nové technické 
vybavenie, zakúpil sa nový anestéziologický prístroj, 
zlepšil sa prístup na operačné sály. Rekonštruované 
boli všetky podlahy, steny, elektroinštalácia, 
pôvodná zostala len chodba.

Prestavba týchto dvoch oddelení prispela 
k individuálnejšiemu prístupu k rodičkám a novinkou 
je, že budúce mamičky budú môcť byť v nemocnici 
v popôrodnom období aj so sprievodom. Novými 
priestormi a hlavne prístupom k pacientkam chce 
nemocnica konkurovať nemocniciam v spišskom 
regióne.

Priestory gynekologicko – pôrodníckeho
a novorodeneckého oddelenia VNsP Levoča, a.s.
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súvaha
k 31. decembru 2010 (v celých eurách) 7.0
obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

sídlo účtovnej jednotky:
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Ičo:
36 594 849

Zostavená dňa 14.2.2011. 

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky alebo fyzickej osoby, 
ktorá je účtovnou jednotkou:

 súvaha 
k 31. decembru 2010 (v celých eurách)7.1

Názov účtovnej jednotky:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., probstnerova cesta 2/3082,
054 01 Levoča Ičo: 36 594 849

Brutto Korekcia Netto2 Netto3

STRANA AKTÍV

Spolu majetok (r. 002 + r. 031 + r. 061) 5 902 527 1 743 304 4 159 223 4 150 407 

A. Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 022) 3 763 714 1 691 015 2 072 699 2 097 310 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až r. 011)

27 096 17 565 9 531 1 200 

A.I.3. Softvér (013) - /073, 091A/ 27 096 17 565 9 531 1 200 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 013 až r. 021)

3 736 618 1 673 450 2 063 168 2 095 790 

A.II.1. Pozemky (031) - 092A 51 400   51 400 51 400 

A.II.2. Stavby (021) - /081, 092A/ 804 832 171 220 633 612 671 940 

A.II.3. Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

2 862 842 1 502 230 1 360 612 1 370 962 

A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hmotný
majetok (042) - 094

17 544 17 544 1 488 

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až r. 030) 320

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely
v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A

320

B. Obežný majetok (r. 032+ r. 040 + r. 047+ r. 055) 2 118 976 52 289 2 066 687 2 042 484 

B.I. Zásoby súčet (r. 033 až r. 039) 336 818 336 818 237 726 

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 296 352 296 352 194 593 

B.I.6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 40 466 40 466 43 133 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až r. 054) 1 777 460 52 289 1 725 171 1 742 908 

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A

1 769 526 52 289 1 717 237 1 740 268 

B.III.2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A

-57

B.III.6. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 
345 346, 347) - 391A

585 585 17 

B.III.7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 
375A, 376A, 378A) - 391A

7 349 7 349 2 680 

B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 4 698 4 698 61 850 

B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2 325 2 325 2 045 

B.IV.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 2 373 2 373 59 805 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 19 837 19 837 10 613 

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

C.2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19 837 19 837 10 613 
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7.1 súvaha 
k 31. decembru 2010 (v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
31. decembra 2010 (v celých eurách)7.2

31.12.2010 31.12.2009

STRANA PASÍV

Spolu vlastné imanie a záväzky (r. 067 + r. 088 + r. 119) 4 159 223 4 150 407 

A. Vlastné imanie (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087) 1 244 041 1 477 491 

A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až r. 072) 2 080 927 2 080 927 

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2 080 927 2 080 927 

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až r. 079) 823 063 823 383 

A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413) 789 537 789 537 

A.II.3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 40 165 40 165 

A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -6 639 -6 319

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 22 114 22 114 

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 22 114 22 114 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086) -1 448 933 -864 819

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88 440 88 440 

A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1 537 373 -953 259

A.V. Výsledok hodpodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/
r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)

-233 130 -584 114

B. Záväzky (r. 089 + r. 094 + r. 105 + r. 115+ r. 116) 2 874 334 2 618 127 

B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 380 910 344 448 

B.I.4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 380 910 344 448 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104) 269 334 297 074 

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 55 217 

B.II.8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3 536 24 669 

B.II.9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 148 338 223 423 

B.II.10. Odložený daňový záväzok (481A) 62 243 48 982 

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114) 2 224 090 1 976 605 

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA) 1 214 910 1 173 590 

B.III.2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 3 234 4 043 

B.III.4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 219 383 

B.III.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 338 242 354 102 

B.III.7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 198 911 197 080 

B.III.8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40 717 50 194 

B.III.9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 208 693 197 596 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123) 40 848 54 789 

C.2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 506 

C.3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 23 607 38 535 

C.4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 16 735 16 254 

31.12.2010 31.12.2009

I. Tržby z predaja tovaru (604) 463 477 379 379 
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 396 826 326 451 
+ Obchodná marža (r. 01 - r. 02) 66 651 52 928 
II. Výroba (r. 05 + r. 06 + r. 07) 10 078 007 9 524 919 
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 9 812 102 9 314 026 
II.3. Aktivácia (účtová skupina 62) 265 905 210 893 
B. Výrobná spotreba (r. 09 + r. 10) 2 643 470 2 576 417 
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

(501, 502, 503, 505A)
1 963 243 2 041 886 

B.2. Služby (účtová skupina 51) 680 227 534 531 
+ Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 - r. 08) 7 501 188 7 001 430 
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 7 018 630 6 929 540 
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 5 205 036 5 088 710 
C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3 850 53 772 
C.3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1 702 364 1 661 941 
C.4. Sociálne náklady (527, 528) 107 380 125 117 
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4 401 3 808 
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)
477 377 443 266 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 173 499 96 452 
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 

(541, 542)
175 848 95 285 

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547) -8 381   
IV. Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36 011 24 631 
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 222 793 192 725 
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r. 25)
-179 970 -542 111

X. Výnosové úroky (662) 91 1 060 
N. Nákladové úroky (562) 34 590 25 743 
XI. Kurzové zisky (663) 132 174 
O. Kurzové straty (563) 285 297 
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5 248 3 910 
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 

35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)
-39 900 -28 716

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (r. 26 + r. 46) -219 870 -570 827
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti (r. 49 + r. 50) 13 260 13 287 
S.2.  - odložená (+/- 592) 13 260 13 287 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení (r. 47 - r. 48) -233 130 -584 114
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 47 + r. 54) -219 870 -570 827
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 60) -233 130 -584 114

Názov účtovnej jednotky:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., probstnerova cesta 2/3082,
054 01 Levoča Ičo: 36 594 849
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poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2010 7.3 poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 20107.3
obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

sídlo účtovnej jednotky:
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Ičo:
36 594 849

a. Informácie o účtovnej jednotke

(a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
Spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. ,so sídlom Probstnerova cesta 2/3082 , 05401 
Levoča, IČO 36 594 849 (ďalej len Spoločnosť) bola založená 31.3.2005. Do obchodného registra bola zapí-
saná 17.6.2005 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1337/V). Činnosti vyplývajúce 
z predmetu podnikania začala vykonávať od 1.9.2005.

(b) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
  maloobchod v rozsahu voľných živností
  veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb, spojených s nájmom
  obstarávanie služieb spojených so správou bytového i nebytového fondu
  upratovacie práce
  čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti
  pranie prádla
  výroba deionizovanej vody
  kancelárske a sekretárske služby, vrátanie kopírovacích a rozmnožovacích prác
  ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  požičiavanie kníh a časopisov
  usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  mechanické úpravy na objednávku alebo na zmluvnom základe
  demolačné, búracie práce, prípravné práce pre stavbu
  doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení:všeobecnej nemocnice
  v rozsahu podľa príslušného povolenia
  výroba tepla
  podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
  príprava transfúznych liekov
  poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
  ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
  ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
  správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do3,5 t vrátane prípojného 
vozidla

  reklamné a marketingové činnosti
  organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
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(c) Priemerný počet zamestnancov 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2010 bol 552,128 z toho evidenčný počet 
vedúcich zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2010 bol 33 (v roku 2009 bol 552,04 z toho 39 vedú-
cich zamestnancov).

(d) Údaje o ručení v iných účtovných jednotkách
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej účtovnej jednotke. 

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.

(f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2009, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená 
valným zhromaždením Spoločnosti dňa 29.3.2010.

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

a) Orgány spoločnosti a ich zloženie
Meno, priezvisko člena orgánu Názov orgánu Poznámka
Ing. Aleš Kalíšek Štatutárny orgán Predseda predstavenstva
Ing. Pavel Hanke Štatutárny orgán Člen predstavenstva
MUDr. Ingrid Dzurňáková Štatutárny orgán Člen predstavenstva
Mgr. Gabriela Bajzátová Dozorná rada člen
MUDr.Ladislav Gurčík Dozorná rada člen
MUDr. Jaroslav Pavlačík Dozorná rada člen
MUDr. Marián Olejník Dozorná rada člen
Ing. Miroslav Vilkovský Dozorná rada člen
MUDr. Milan Leckéši Dozorná rada člen

Zloženie orgánov Spoločnosti k 31.12.2010 sa oproti stavu k 31.12.2009 zmenilo nasledovne:

MUDr. Peter Prazňák – deň skončenia funkcie  člena dozornej rady 17.09.2010
Mgr. Beáta Ružbacká - deň skončenia funkcie  člena dozornej rady 17.09.2010
MUDr. Ladislav Gurčík – deň začatia funkcie člena dozornej rady 18.09.2010
Mgr. Gabriela Bajzátová - deň začatia funkcie člena dozornej rady 18.09.2010

b) Informácie o štruktúre spoločníkov (akcionárov) k  31. decembru 2009
Obchodné meno, 
meno a priezvisko

spoločníka
(akcionára)

Hodnota podielu
na základnom imaní

absolútna

Výška podielu 
na hlasovacích 

právach

Výška % podielu 
na ostatných

položkách
vlastného imania, 

ak sa odlišuje
od podielu na ZI

absolútna % % %
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

 Mesto Levoča 686782 686782 33,00369 33,00369 33,00369 33,00369 33,00369 33,00369
AGEL SK, a.s. 1394145 1394145 66,99631 66,99631 66,99631 66,99631 66,99631 66,99631

  S p o l u 2080927 2080927 100 100 100 100 100 100

C. Informácie o konsolidovanom celku
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2010 spoločnosti: 
AGEL, a.s. , Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 00534111

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód (dôvod a vplyv na hodnotu majetku,
záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia)

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Pre vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky sa od 1.1.2009 používa mena EURO.

c) Spôsob oceňovania zložiek majetku a záväzkov
1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady 
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky 
z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého ma-
jetku do používania. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú 
všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na 
výrobu tohto majetku a to: výrobná réžie (a správna réžia). 
V roku 2010 spoločnosť vytvárala dlhodobý majetok vo vlastnej réžii a to vybudovanie Prístrešku pre sta-
novište RZP, ktoré bolo ocenené v zmysle kalkulácie na 3 905,00 €.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené v odpisovom pláne a vychádzajú z predpoklada-
nej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia nehmotný majetok sa odpíše 
do 5 rokov od jeho obstarania.
Goodwill, náklady na vývoj a aktivované zriaďovacie náklady musia byť odpísané najneskôr do 5 rokov od 
ich obstarania podľa predpokladaného priebehu ich opotrebenia.

poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2010 7.3 poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 20107.3
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

predpokladaná doba 
používania

metóda odpisovania
ročná odpisová

 sadzba v %
Softvér 5 rovnomerná 20
Zriaďovacie náklady 5 rovnomerná 20
Oceniteľné práva - licencie 5 rovnomerná 20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené v odpisovom pláne a vychádzajú z doby jeho predpo-
kladanej životnosti predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia 
dlhodobého majetku do používania.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je nižšia ako 1 700,- €, 
sa posudzuje a odpisuje nasledovne :

  ak je obstarávacia cena v rozmedzí nad 170 € do 1700 € a doba použiteľnosti väčšia ako 1 rok, majetok 
sa zaradí do drobného dlhodobého majetku a odpisuje sa rovnomerne počas dvoch rokov

  ak je obstarávacia cena do 170 €, odpisuje jednorazovo pri zaradení do používania a eviduje sa 
v operatívnej evidencii. 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

predpokladaná doba 
používania

metóda odpisovania
spôsob 

odpisovania
Stavby 20 až 40 časová 20
stroje, prístroje a zariadenia 6 až 12 časová 20
dopravné prostriedky 4 až 6 časová 20

2. Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní dcérskych 
účtovných jednotiek a účtovných jednotiek, v ktorých má Spoločnosť podstatný vplyv, sa ku dňu účtovnej 
závierky sa vykonáva metódou vlastného imania. 

3. Zásoby 
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou ob-
starávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien 
- potraviny, PHM v nádrži a metódou FIFO-všeobecný sklad. Osobitný režim účtovania je účtovanie liekov, 
ŠZM a krvi, kde sa výdaj uskutočňuje podľa doby ekspirácie. Toto ocenenie sa upravuje prostredníctvom 
opravných položiek k zásobám. Opravné položky k zásobám v roku 2010 neboli vytvorené.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady 
(priamy materiál, priame mzdy) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob 
vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Odbytové náklady (a správna réžia) nie sú súčasťou vlastných nákladov. 
Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Toto ocenenie sa upravuje prostredníctvom opravných položiek k zásobám.
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4. Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou ce-
nou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

5. Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

6. Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok – spoločnosť nemá.

7. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8. Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo 
strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

9. Záväzky, pôžičky, úvery, dlhopisy
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

10. Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: 
a)  dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v sú-

vahe a ich daňovou základňou – spoločnosť účtuje o odloženej dani z titulu dočasného rozdielu medzi 
daňovými a účtovnými odpismi.

b)  možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 
od základu dane v budúcnosti – spoločnosť účtovala v roku 2009 o odloženej dani z titulu umorenia 
daňovej straty vykázanej za účtovné obdobie 2008. 

c)  možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

11. Výdavky budúcich období, výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

12. Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez 
vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených 
na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom 
na výsledok hospodárenia. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom 
trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
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13. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a zá-
väzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. 

14. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmlúv o kúpe prenajatej veci
Spoločnosť má prenajatý nehnuteľný majetok :

  na základe zmluvy č.22154/SMM/09/31 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.6.2009 FRO a on-
kologická ambulancia 

  Zmluvy o nájme č. OSMM/3220/2008 zo dňa 4.2.2008 – Hnuteľný a nehnuteľný majetok podľa 
prílohy č.1 a 2 k zmluve,

  Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.p.220/2007/Z-VNsP zo dňa 28.12.2007 – Evanjelický cirkevný 
zbor - Chirurgický a detský pavilón. Prenajaté nehnuteľnosti sú využívané v súlade s predmetom 
podnikania Spoločnosti, najmä na účely poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. 

Spoločnosť má v prenájme hnuteľný majetok :
  v zmysle zmluvy č.p.116/2006/Z-VNsP – Volkswagen Passat LE 688 AD
  a v správe v zmysle zmluvy č.p.79/2007/Z-VNsP – sanitné vozidlo LE662 AK

V roku 2008 spoločnosť uzatvorila :
  Dohodu o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o finančnom leasingu č.9970048, ktorou na seba 
postúpila lízing zdravotníckej techniky – Celotelový tomograf SOMATOM

V roku 2009 spoločnosť uzatvorila :
  Zmluvu o finančnom lízingu č.136602 – sanitné vozidlo Fiat Ducato LE 205 AN
  Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o finančnom lízingu č.663136 – Škoda Octavia LE 402 AO
  Zmluva o finančnom lízingu č.72009 – Laparoskopické zostavy pre gynekológiu a chirurgiu
  Zmluva o finančnom lízingu č.11/2009 – Lithotron EL 27

V roku 2010 spoločnosť uzatvorila :
  Zmluvu o finančnom lízingu č.LZF/10/72170 – Ultrazvuk LOGIQ P6
  Zmluvu o finančnom lízingu č.LZF/10/72184 – Anestéziologický prístroj Saturn EVO.

15. Majetok nadobudnutý v privatizácií
Spoločnosť nevyužíva žiadny majetok nadobudnutý v privatizácií.

16. Cudzia mena
Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu – pri ich vzniku 
a ich zániku, prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej 
centrálnej banky platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Kurzové rozdiely z majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 Zákona o účtovníctve sú súčasťou ich ocenenia 
reálnou hodnotou. Rovnaké peňažné prostriedky v cudzej mene nakupované do valutovej pokladne spo-
ločnosti sa oceňujú pri nákupe kurzom, za ktoré boli tieto hodnoty kúpené. Úbytky a zostatky týchto valút 
v pokladni sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom, ktorý sa vypočíta po každom pohybe valút. 
Pri kúpe a predaji cudzej meny na devízových účtoch spoločnosti za euro sa používajú kurzy za ktoré boli tieto 
hodnoty kúpené alebo predané. Pri prevode cudzej meny z devízových účtov spoločnosti na účet v s euro 
a z účtu spoločnosti v euro na devízový účet sa používa devízový kurz banky platný v deň prevodu. 
Všetky kurzové rozdiely sú súčasťou základu splatnej dane z príjmov.
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17. Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o finančné zľavy a zrážky 
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo 
či ide o dodatočne uznanú zľavu.
Spoločnosť je platiteľom DPH. V zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH podľa § 29 bol v  spoločnosti v roku 
2010 podiel oslobodených tržieb vo výške 94,34 %.
d) dotácie poskytnuté na obstaranie majetku 
Spoločnosti boli v roku 2010 poskytnutý finančné dary v  hodnote 715 € na nákup drobného dlhodobého 
hmotného majetku pre detské oddelenie.
Majetok obstaraný z prijatých finančných prostriedkov je ocenený v obstarávacej cene a suma daru je 
každý rok umorovaná vo výške účtovných odpisov tohto majetku upravená v daňovom priznaní podľa 
výšky uplatneného daňového odpisu z toho ktorého majetku. Zostatok neumoreného daru a  nepoužitých 
prijatých finančných prostriedkov predstavuje k 31.12.2010 sumu 40 342 €.

E. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2010 do 
31. decembra 2010 je uvedený v tabuľke v prílohe.
Vlastnú nehnuteľnosť a hnuteľný majetok má spoločnosť poistený v rámci Poistenej zmluvy č. 2103405412. 
Havarijné poistenie motorových vozidiel je poistené v zmysle poistnej zmluvy č. 9520037199 o havarijnom 
poistení flotily vozidiel.

b) Spoločnosť nemá investičný úver a nebolo zriadené záložné právo na majetok. 

c) Dlhodobý hmotný majetok prenajatý formou finančného lízingu má poistený v rámci Lízingových zmlúv:
  Škoda Octavia LE 402 AO č. LZ 663136
  FIAT DUCATO LE 205 AN č. LZ 136602
  Ultrazvuk LOGIQ P6 č. LZ LZF/10/72170
  Anesteziologický prístroj Saturn Evo č. LZ LZF/10/72184 

2. Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania obstarávacia hodnota oprávky zostatková hodnota
Neúčtované - - -

3. Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj

2010
€

2009
€

náklady na výskum 0 0
náklady na vývoj, neaktivované 0 0
náklady na vývoj, aktivované 0 0
spolu 0 0
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4. Dlhodobý finančný majetok
a) štruktúra dlhodobého finančného majetku

Podnik
ZI podniku

(€)

Výška účasti 
v podniku 

(€)

Podiel na ZI 
podniku (%)**

Výsledok
hospodár.

podniku (€)

Vlastné imanie 
podniku 

(€)
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

TYMIAN s.r.o. 6639 6639 6639 6639 100 100 -401 -4158 -81 320
Spolu 6639 6639 6639 6639 100 100 -401 -4158 -81 320

b) Pohyb obstarávacích cien dlhodobého finančného majetku

Druh majetku
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€)

B.III. Dlhodobý finančný
majetok r.024 až 031

023 320 0 320 0

B.III.1 Podielové cenné papiere
v ovládanej osobe

024 320 0 320 0

Z úbytkov dlhodobého finančného majetku v priebehu účtovného obdobia pripadá na spoločnosť TYMIAN 
s.r.o., ktorá dosiahla za rok 2010 HV stratu vo výške -400.63 €.
/HV za rok 2006 bol +1 941 ,-€, HV za rok 2007 bol +7 286,- €, HV za rok 2008 bol -11 388,- € , HV za rok 
2009 bol -4 158,- € /

c) Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh majetku
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B.III. Dlhodobý finančný majetok r.024 až 031 023 0 0 0 0
B.III.1 Podielové cenné papiere v ovládanej osobe 024 0 0 0 0

Spoločnosť nevytvára opravné položky k dlhodobému finančnému majetku v dcérskej spoločnosti.

d)  Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Zložka majetku Hodnota
2010 2009

Spoločnosť neeviduje takýto druh finančného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo.

e) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Zložka majetku

Metóda ocenenia
(reálnou hodnotou,

alebo metódou
vlastného imania)

Vplyv na výsledok 
hospodárenia

Vplyv na výšku
vlastného imania

2010 2009 2010 010
Podiel v dcérskej spoločnosti Meóda VI -320 -4 158

5. Zásoby 
a) Zásoby nie sú založené v prospech žiadneho veriteľa.
b) Zásoby sú poistené v zmysle PZ č.2103405412. 
c) K zásobám sú vytvorené opravné položky podľa nasledujúcej tabuľky: nie sú vytvorené

Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Položka súvahy
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C.I. Zásoby súčet (r. 034 až 040) 032
C.I.1. Materiál 034

d) Údaje o zákazkovej výrobe (ZV):
Stupeň dokončenia zákazky sa určuje pomerom skutočne vynaložených nákladov k celkovým nákladom 
na zákazku podľa rozpočtu.
Spoločnosť neeviduje zákazkovú výrobu.

v €
výnosy zo zákazkovej výroby v roku 2007 0
celková suma vynaložených nákladov k 31. decembru 2007 0
zisk vykázaný k 31. decembru 2007 0
suma prijatých preddavkov 0
suma zadržiavanej platby 0
saldo zákazkovej výroby (vykázané ako časové rozlíšenie) 0
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6. Pohľadávky
a) Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku

Položka Riadok súvahy k 31.12.2010
(v €)

k 31.12.2009
(v €)

Dlhodobé pohľadávky 041 0 0
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
Spolu 0 0

Krátkodobé pohľadávky 048 1 725 171 1 742 908
Pohľadávky v lehote splatnosti 1 576 645 1 636 434
Pohľadávky po lehote splatnosti 148 526 106 474
Spolu 1 725 171 1 742 908

b) opravné položky k pohľadávkam (v €)

Položka súvahy
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C.II. Dlhodobé pohľadávky (r. 042 až 047) 041 0 0 0 0
C.II.1. Pohľadávky z obch. styku 042

046
C.III. Krátkodobé pohľadávky 048 60 671 2 616 10 998 52 289
C.III.1. Pohľadávky z obch. styku 049 60 671 2 616 10 998 52 289

Dôvodom pre tvorbu opravných položiek je uplynutie doby splatnosti , že pohľadávka je riziková  a existuje 
predpoklad, že nebude uhradená.
Opravná položka je vytvorená na pohľadávky voči Európskej zdravotnej poisťovni na ktorú bol vyhlásený 
konkurz, pričom pohľadávky boli do konkurzu platne prihlásené. Za účtovné obdobie roka 2010 nebol 
určený výsledok konkurzného konania prihlásená pohľadávka bola z časti uspokojená vo výške 10 998,- €, 
ďalej boli vytvorené opravné položky na iné rizikové pohľadávky vo výške 2 616,- €.

c) záložné právo zriadené k pohľadávkam a pohľadávky s obmedzeným právom nakladania
Bola uzatvorená Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu č.1551/2008 ZZ na súčasné i budú-
ce pohľadávky do výšky 332-tis € na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere č.1335/2008/UZ. Dohodou 
o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2096/2008/D VNsP Levoča, a.s. odovzdala VÚB, a.s. pre uľahčenie 
vymáhania Zabezpečenej pohľadávky Blankozmenku. 

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo iným zabezpečením
Spoločnosť nemá žiadne svoje pohľadávky zabezpečené záložným právom.

f) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky
Spoločnosť účtovala o odloženej daňovej pohľadávke, ktorá bola vytvorená za účelom možnosti umo-
rovania daňovej straty z roku 2008, a ktorej výška bola stanovená na základe predpokladaného vývoja 
spoločnosti v nasledujúcom období:

Dôvod pre účtovanie základňa pre výpočet k 31.12.
Suma odloženej daňovej

pohľadávky k 31.12.
2009 2010 2009 2010

Umorenie časti daňovej straty -393 553 -393 553 -74 775 -74 775

7. Krátkodobý finančný majetok
a) zložky KFM
b) opravné položky ku KFM: stav a zmeny, dôvody, 
c) záložné právo ku KFM a iné obmedzenia,
d) ocenenie KFM ku dňu ÚZ a vplyv zmeny tohto ocenenia na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie.

8. Časové rozlíšenie aktív
a) významné položky nákladov budúcich období (v €)

Pomenovanie položky Stav k 31.12.2009
(v€)

Stav k 31.12.2010
(v€)

Poistenie zodp.za škodu a havar.poistenie 2 067 4 974
Predplatné časopisov 352 902
Poistné povinné zmluvné 0 907
Licenčné poplatky 5 178 6 373
Služby platené dopredu 1 614 5 723
Úrok – lízingy 1 402 958

b) významné položky príjmov budúcich období

Pomenovanie položky Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010
Výučbové strediská Katolícka univerzita 0 0
Výučbové strediská Prešovská univerzita 0 0
Doúčtovanie výkonov 0 0
Výkony roku 2010 zaplatené v pokladni v roku 2011 0 0

9. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu (u prenajímateľa)
Spoločnosť neeviduje.
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F. Informácie o  údajoch na strane pasív súvahy

01. Vlastné imanie
a) popis základného imania

Položka 2009 2010 
Základné imanie celkom 2 080 927 2 080 927
Počet akcií, podielov 6 269 6 269
Nominálna hodnota jednej akcie 331,94 331,94
Hodnota podielov podľa spoločníkov
- Mesto Levoča 686 782 686 782
- AGEL SK 1 394 145 1 394 145
Zisk 2008 na akciu ( podiel zisku 2008 na ZI) - -
Hodnota upísaného ZI - -
Hodnota splateného ZI - -
Hodnota vlastných akcií (podielov) vlastnených
účtovnou jednotkou

- -

Hodnota vlastných akcií (podielov) vlastnených
ovládanými osobami a osobami, v ktorých má
účtovná jednotka podstatný vplyv

- -

Zisk alebo strata neúčtovaná ako nákladalebo
výnos, ale priamo na účty vlastného imania spolu

- -

b) ďalšie informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti O.

02. Rezervy (v €)

Účet Názov
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323 krátkodobé rezerv spolu 344 448 380 910 344 448 380 910 2011
z toho: - na  nevyčerpané dovolenky 
vrátane poistného

337 548 331 301 337 548 331 301 2011

- iné 99 100 99 100 2011
- na odmeny 43 264 43 264 2011
- na odstupné
- na audit ÚZ 1 826 1 826 1 826 1 826 2011
- na dodávky tovaru a služ. 4  975 4 419 4 975 4 419 2011

451 Zákonné rezervy spolu 0 0 0 0 0
-z toho: na emisie

459 Ostatné rezervy spolu 0 0 0 0 0
z toho: na záručné opravy
REZERVY SPOLU 344 448 380 910 344 448 0 380 910

03. Záväzky
a) Splatnosť záväzkov

Súvahová položka Riadok 
súvahy

Záväzky 
spolu (v €)

z toho

v lehote splatnosti po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky spolu 094 269 334 269 334 0
Krátkodobé záväzky spolu 105 2 224 090 1 364 250 540 426
Celkom 2 493 424 1 633 584 540 426

b) Zostatková doba splatnosti záväzkov 
Súvahová položka Riadok 

súvahy
Záväzky 

spolu (v €)
v tom: zostatková doba splatnosti:

do 1 roka
vrátane

od 1 roka 
do 5 rokov

viac ako 
5 rokov

Dlhodobé záväzky spolu 094 269 334 x 269 334
Krátkodobé záväzky spolu 105 2 224 090 2 224 090 x x
Celkom 2 493 424 2 224 090 269 334

c) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom
Spoločnosť nemá svoje záväzky vplývajúce z prijatých bankových úverov zabezpečené dlhodobým hmot-
ným majetkom, zásobami a pohľadávkami v rozsahu uvedenom v časti E.1, E 5 až E 7.

d) Odložený daňový záväzok a daňová pohľadávka

Dôvod pre účtovanie základňa pre výpočet Suma odloženej dane

2009 2010 2009 2010
UZC>DZC /2003756>1282608/ 651 355 721 147 123 757 137 018

04. Sociálny fond

Položka 2009 2010 
Stav k 01.01. 22 974 24 669
tvorba z nákladov 28 076 28 958
tvorba zo zisku
čerpanie 26 381 50 091
stav 31.12. 24 669 3 536

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa 
zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a pod. potreby zamestnancov podľa 
Vnútropodnikovej smernice a Kolektívnej zmluvy.
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05. Prijaté bankové úvery, pôžičky a finančné výpomoci

Druh úveru mena Riadok 
Súvahy

Ročný 
úrok %

Splatnosť 
(M/R)

Stav
31.12. 
2009

Stav
31.12. 
2010

Krátkodobý úver na 118 0 0
Krátkodobé finančné výpomoci 115 0 0
Spolu krátkodobé úvery a FV
Krátkodobé pôžičky
Dlhodobý úver na
v tom: časť splatná v roku 2010 114 0 0
Dlhodobá pôžička 
 v tom: časť splatná v roku 2010

Úvery nie sú zabezpečené dlhodobým hmotným majetkom, zásobami a pohľadávkami v rozsahu uvedenom 
v časti E.1, E 5 až E 7. Spoločnosť neprijala bankové úvery, pôžičky a finančné výpomoci.
V zmysle Zmluvy č.ZBA/2009/03/2 o poskytovaní Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu je spoločnosť 
zahrnutá do centralizácie finančného manažmentu, ktorého cieľom je zabezpečiť členom skupiny AGEL SK 
prístup k rôznym druhom úverových produktov za čo najlepších podmienok a čo najvýhodnejšie využívať 
a investovať hotovosť dostupnú v rámci Skupiny prostredníctvom bežných účtov v ČSOB. 

06. Významné položky časového rozlíšenia pasív

Opis položky ČR Hodnota 2009 Hodnota 2010
Prijaté sponzorské na nákup zdr.techniky 54 789 40 342
Úroky a poplatky platené dozadu za rok 2010 0 506
Nájomné zaplatené dopredu 0 0

 
07. Údaje o najme s právom kúpy predmetu nájmu (u nájomcu)

P o l o ž k a Spolu
 v €

Z toho 
istina 
 v €

Riadok 
Súvahy

Z toho úrok
v €

Z toho 
poistné

1.  Celková suma dohodnutých platieb 
podľa zmluvy

776 671 667 435 x 87 858 7 093

2. Splatnosť ostávajúcich platieb spolu 330 140 298 401 27 440 4 299

v tom: splatné do jedného roka 167 468 151 422 13 942 2 104
splatné od jedného do piatich rokov 162 672 146 979 13 498 2 195
splatné od piatich rokov

G. Informácie o výnosoch

1. Tržby za vlastné výkony a tovar (v €)

Oblasť odbytu
za vlastné
výrobky

za tovar za služby spolu

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Slovensko 0 0 379 379 463 477 9 314 026 9 812 101 9 693 405 10 275 578
Vývoz EÚ
Ostatný vývoz
Spolu

02. Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Zmena stavu zásob vlastnej výroby nie je vykázaná vo výkaze ziskov a strát za rok 2010.

Stav zásob vlastnej výroby podľa 
Súvahy

Zmena stavu zásob vo 
Výkaze ziskov a strát

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 2009 2010
Nedokončená výroba a polotovary
Hotové výrobky
Zvieratá
Spolu 0 0 0 0 0
Zmena stavu vo Výkaze ziskov a strát (riadok 06) 0 0
Rozdiel medzi zmenou podľa Súvahy a podľa Výkazu ziskov a strát 0 0

03. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Položka aktivácie nákladov 2009
(v €)

2010
(v €)

Aktivácia materiálu – krvi 155 827 206 317
Aktivácia služieb- stravovanie zamestnancov 54 844 55 833
Ostatná aktivácia 222 3 755
spolu  riadok 07 Výkazu ziskov a strát 210 893 265 905

04. Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti: (v €)

Položka ostatných výnosov 2009
(v €)

2010
(v €)

Zúčtované sponzorské príspevky 15 910 17 792
Náhrady Škody od poistovní za Havarie vozidiel 358 6 248
Náhrada šdudijných nákladov 16 4 468
ÚPSVR-Podpora zamest.občanov
so zdrav.postihnutím

7227 2 613

Ostatné 1 120 4 890
s p o l u  riadok  22 Výkazu ziskov a strát 24 631 36 011



 

38

7.3poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2010

39

7.3 poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2010

05. Významné položky ostatných finančných výnosov  a kurzových ziskov

Položka finančných výnosov 2009
(v €)

2010
(v €)

Kurzové zisky celkom 174 132
z toho: kurzové zisky účtované k 31.12. 171 110
z toho: kurzové zisky z titulu prechodu na € 3
Výnosové úroky 1 060 91
Dotácia na úhradu úrokov
Bonifikácie poistného
spolu finančné výnosy (r. 38,39 Výkazu ziskov a strát) 1 234 223

06. Mimoriadne výnosy

Položka mimoriadnych výnosov Zaúčtované v 2009 Zaúčtované v 2010

týkajúce sa 2008 týkajúce sa PO týkajúce sa 2009 týkajúce sa PO

spolu 0 0 0 0

H. Informácie o nákladoch
01. Náklady na poskytnuté služby
Prehľad o významných nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Položka nákladov na služby 2009
(v €)

2010
(v €)

Opravy a udržiavanie 95 622 220 869
Cestovné 28 783 17 219
Reprezentačné 6 201 7 664
Nájomné za nehnuteľnosti a technické plyny 67 811 73 082
Telefóny a výkony spojov 22 643 24 144
Právne služby 10 042 10 042
Pracovná zdravotná služba 12 448 17 066
Auditorská činnosť a audit 2 490 2 490
Služby Agel SK 10 000 48 000
Virtuálna akčná sieň 2 324 0
Zdravotné výkony podľa zmluvy 10 855 23 315
Odvoz likvidácia a zneškodnenie odpadov 31 885 30 240
Inzercia 4 696 964
Školenia a semináre 1 751 2 929
Poštovné 4 085 3 868
Pranie 61 674 58 397
Náklady na vzdelávanie 27 047 29 769
Služby výpočtovej techniky 74 950 74 744
Ostatné 59 224 35 425
Spolu služby – účtovná skupina 51. (riadok 10 VZS) 534 531 680 227

02. Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položka ostatných nákladov z hosp.činnosti 2009
(v €)

2010
(v €)

Zmluvné pokuty a penále 0 9 118
Ostatné pokuty a penále 0 133
Neuplatnená DPH 172 593 175 769
Poistenie 19 071 34 777
Manká a škody 630 199
Iné 431 2 797
spolu riadok 23 Výkazu ziskov a strát 192 725 222 793
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03. Významné položky ostatných finančných nákladov a kurzové straty

Položka finančných nákladov 2009
(v €)

2010
(v €)

Bankové poplatky 3 910 5 248
Úroky lízing 25 409 31 026
Kurzové straty celkom 297 285
z toho: kurzové straty z titulu prechodu na € 4 0
Bankové úroky 333 3 564
spolu 29 949 40 123

04. Mimoriadne náklady

Položka mimoriadnych nákladov Zaúčtované v 2009 Zaúčtované v 2010
týkajúce sa 2009 týkajúce sa PO týkajúce sa 2009 týkajúce sa PO

spolu 0 0 0 0

I. Informácie o daniach z príjmov
01) porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov a výsledkom hospodárenia

ri
ad

ok

2010 2009
základ

(v €)
daň
(v €)

daň
%

základ
(v €)

daň
(v €)

daň
%

1 na výseldok hospodárenia pred zdanením -219870 x x -584114 x x
2 z toho: teoretická daň 19,0% (r.1*0,19) x 0 19,0 x 0 19,0
3 daňovo neuznané náklady 77309 x x 42780 x x
4 výnosy nepodliehajúce dani -60 x x 188 x x
5 ostatné položky upravujúce základ dane -69792 x x x x
6 základ splatnej dane (r.1+3-4+/-5) 0 x x 0 x x
7 splatná daň (r.6*0,19) x 0 19,0 x 0 19,0
8 odložená daň (z účtu 481) 62243 19,0 48982 19,0
9 celková vykázaná daň (r.7+r.8) x 62243 x 48982
10 rozdiel medzi teroretickou a splatnou daňou (r.2-r.9) -62243 x -48982 x

J. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
01. Najatý majetok
Spoločnosť má najatý majetok viď časť D písmeno c) bod 14.

02. Prenajatý majetok
Spoločnosť prenajímala majetok tretím osobám v zmysle uzavretých Zmlúv o podnájme nebytových 
priestorov a zmlúv o nájme obytných miestností.

03. Majetok v operatívnej evidencii
Spoločnosť eviduje k 31.12.2010 drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii na účte 750 100 vo výške 
478 400,- €.
Spoločnosť eviduje k 31.12.2010 majetok CO na účte 750 200 vo výške 5 991,- €.

K. InForMáCIE o InýCH aKTÍVaCH a InýCH pasÍVaCH
01. Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe
Spoločnosť neručí za bankový úver.

02. Opis a hodnota podmieneného majetku, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ktorým sa rozumie možný 
majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalosti a ktorého existencia závisí od toho, či nastane 
alebo nenastane jedna alebo viac udalosti v budúcností, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky. 

03. Sumy vynaložené na audit a audítorské služby:
Audit spoločnosti za rok 2009 uskutočnený v roku 2010: 1 826,- €
Audítorské služby za rok 2010: 664,- €

L. Informácie o príjmoch a výhodách členov orgánov účtovnej jednotky
Príjmy členov orgánov Súčasní členovia orgánov Bývalí členovia orgánov

štatutarnych riadiacich dozorných štatutarnych riadiacich dozorných

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010

peňažné príjmy za činnosť v  € 1195 19366 - - 2357 2357 31651 - - 398 398

Nepeňažné príjmy za činnosť

Záruky za záväzky
členov orgánov

Vyplatené peňažné
a nepeňaž. preddavky

M. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznené osoby sú:
1. Mesto Levoča – akcionár
2. AGEL SK a.s.- akcionár
3. Tymian, s.r.o., - dcérska spoločnosť 
4. Nemocnica Krompachy, spol. s.r.o. – člen skupiny AGEL
5. FORLIFE n.o. – člen skupiny AGEL
6. AGEL, a.s. – materská spoločnosť v ČR
7. Martek Medical, a.s. - člen skupiny AGEL
8. Martek Medical SK, a.s. - člen skupiny AGEL
9. Nemocnice Valašské Meziříčí – člen skupiny AGEL
10. MEDI RELAX M+M, s.r.o. – člen skupiny AGEL
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ad1) MESTO Levoča:
a)  Spoločnosť má od prenajímateľa Mesto Levoča prenajatý nehnuteľný majetok – Ambulancie FRO a Onko 

na Poliklinike v zmysle zmluvy č..22154/SMM/09/31 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.6.2009.
b)  Spoločnosť má od prenajímateľa Mesto Levoča prenajatý nehnuteľný a hnuteľný majetok v zmysle Zmluvy 

o nájme č. OSMM/3220/2008 zo dňa 4.2.2008.
c)  Spoločnosť vykonávala v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č.496/10/SMM/1 zo dňa 30.12.2009 správu 

nebytových priestorov v budove Polikliniky.
d)  V zmysle Zmluvy o výkone správy osobného automobilu špeciálneho sanitného č.1212/2007 zo dňa 

25.5.2007 spoločnosť má v správe sanitné vozidlo LE 662 AK.
e)  V zmysle Zmluvy o uložení registratúry zo dňa 28.12.2007 spoločnosť vykonáva správu registratúry.
f)  V zmysle Nájomnej zmluvy č.8668/06/129 zo dńa 22.8.2006 spoločnosť užíva hnuteľný majetok osobný 

automobil VW Passat LE 688 AJ. 
g)  v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č.26750/10/SMM/6 bola spoločnosti poskytnutá dotácia na pre-

nájom divadelnej a kongresovej sály Mestského divadla za účelom organizácie „Levočského lekárskeho 
dňa“ dňa 12.11.2010.

ad2) AGEL SK:
a)  V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2009 sú spoločnosti poskytované služby podľa prílohy č.1 

k tejto zmluve.

ad3) TYMIAN s.r.o.:
a) V zmysle Zmluvy o uložení registratúry zo dňa 31.7.2009 spoločnosť vykonáva správu registratúry.

01) Zoznam prijatých a uskutočnených obchodov 

MESTO LEVOČA 
Prijaté obchody:
Poplatky za komunálny odpad za rok 2010: 17 365,- €
Prefakturácia poistného za Sanitné vozidlo v správe: 2 049,- €
Nájomné a služby FRO a Onkolog. amb. 19 946,- €
Úrok z omeškania 23,- €
Spolu 39 383,- €
Uskutočnené obchody:
Archivácia  1 200,-€
Zmluva o službách 14 400,- €
Prenájom kongresovej sály-zúčt.dotácie 403,- €
Prefakturácia TZ –Gyn.por.odd. 1 722,- €
Prefakturácia Bojlerov 2 ks 363,- €
Spolu 18 088,- €

AGEL SK, a.s. 
Prijaté obchody:
Služby 48 000,-€
Prenájom vozidla 714,- €
Prefakturácia poistného 757,- €
Spolu 49 471,- €
Uskutočnené obchody:
Zmluva o reklame 1 000,- €

TYMIAN, s.r.o. 
Uskutočnené obchody:
Úrok z poskytnutej pôžičky  3,- €
Poskytnuté služby  199,- €
Spolu 202,- €

Nemocnica Krompachy, spol. s.r.o.
Uskutočnené obchody:
Predaj krvi a liekov : 37 814,- €

Nemocnica Valašské Meziříčí
Prijaté obchody:
Nákup Analyzátora: 3 944,- €

Martek Medical SK, a.s.
Prijaté obchody:
Nákup liekov a ŠZM  814 813,- €
Úrok z omeškania  9 039,- €
Nákup DHM : 15 644,- € 
Spolu 839 496,- €

MEDI RELAX M+M s.r.o.
Prijaté obchody 
Pracovná zdravotná služba  17 066,- €
Uskutočnené obchody:
Zdravotné prehliadky zamestnancov  141,- €

AGEL, a.s.
Prijaté obchody:
Vstupenky na ples  408,- €

Martek Medical, a.s.
Uskutočnené obchody 
Propagácia  500,- €
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n.  Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2010 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutoč-
ností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

o. Informácie o vlastnom imaní
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia (v €):

Popis Stav 
31.12.
2009

prírastky úbytky Presuny 
(+/-)

Stav 
31.12.
2010

A. Vlastné imanie spolu 1477491 -817564 584114 1244041
A.I. Základné imanie spolu 2080927 2080927
A.I.1. Základné imanie 2080927 2080927
A.I.3. Zmena základného imania 0 0
A.II. Kapitálové fondy spolu 823383 -320 823063
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy 789537 789537
A.II.3 Zákonný RF pri založení a.s. 40165 40165
A.II.4 Oceňovacie rozdiely -6320 -320 -6639
A.III. Fondy zo zisku spolu 22114 22114
A.III.1 Zákonný rezervný fond 22114 22114
A.III.3. Štatutárne a ostatné fondy 0 0
A.IV. Výsledok hospodárenia  min. rokov -864819 -584114 -1448933
A.IV.1. Nerozdelený zisk min. rokov 88440 88440
A.IV.2. Neuhradená strata min. rokov -953259 -584114 -1537373
A.V. Výsledok hospod. za účtovné obdobie -584114 -233130 584114 -233130

Účtovná strata za rok 2009 vo výške 584 114,-€ bola na Valnom zhromaždení Spoločnosti, konanom dňa 
29.3.2010, rozdelený takto:
- prevod na neuhradenú stratu  584 114,-€
O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2010 vo výške -233 130,- € rozhodne valné 
zhromaždenie. 

Príloha k bodu E. 1
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (v €)
1) Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku riadok
súvahy

Obst.
cena

 k 31.12. 
2009

Prírastky Úbytky Presuny
(+/-)

Obstar.
cena

k 31.12. 
2010

B. Neobežný majetok 002 3318344 456901 11531 3763714
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 16393 10703 0 0 27096
B.I.3. Softvér 006 16393 10703 0 0 27096
B.II. Dlhodobý hmotný majetok 012 3301632 446198 11212 3736618
B.II.1 Pozemky 013 51400 0 0 0 51400
B.II.2. Stavby 014 803514 5920 4602 0 804832
B.II.3. Samostatné hnuteľné veci 015 2445230 424222 6610 0 2862842
B.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 018 0 0 0 0 0
B.II.7.Obstaraný dlhodobý hmotný majetok 019 1488 16056 0 0 17544
B.III. Dlhodobý finančný majetok 022 319 319 0 0
B.III.1. Podielové cenné papiere 023 319 319 0 0

2) Pohyb oprávok, opravných položiek

Oprávky podľa druhu majetku riadok
súvahy

oprávky 
k 31.12. 

2009

Prírastky Úbytky Presuny
(+/-)

oprávky 
k 31.12. 

2010

B. Neobežný majetok 002 1221036 481191 11212 0 1691015
B.I.  Dlhodobý nehmotný majetok 003 15193 2372 0 0 17565
B.I.3. Softvér 006 15193 2372 0 0 17565
B.II. Dlhodobý hmotný majetok 012 1205843 478819 11212 0 1673450
B.II.1  Pozemky 013 0 0 0 0 0
B.II.2. Stavby 014 131575 44247 4602 0 171220
B.II.3. Samostatné hnuteľné veci 015 1074268 434572 6610 0 1502230
B.II.6. Ostatný  dlhodobý hmotný majetok 018 0 0 0 0 0
B.II.7 Obstaraný dlhodobý hmotný majetok 019 0 0 0 0 0
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7.4 prehľad peňažných tokov k 31.12. 2010
(v celých eurách)

3) Pohyb zostatkových cien

Druh majetku riadok
súvahy

zostatková cena 
k 31.12. 2009

zostatková cena 
k 31.12.2010

B. Neobežný majetok 002 2097309 2072699
B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 1200 9531
B.I.3. Softvér 006 1200 9531
B.II. Dlhodobý hmotný majetok 012 2095790 2063168
B.II.1 Pozemky 013 51400 51400
B.II.2. Stavby 014 671940 633612
B.II.3. Samostatné hnuteľné veci 015 1370962 1360612
B.II.6. Ostatný dlhod.hmotný majetok 018 0 0
B.II.4.Obstaraný dlhod.hmot.majetok 019 1488 17544
B.III. Dlhodobý finančný majetok 023 319 0
B.III.1. Podielové papiere a podiely 024 319 0

Zostavená dňa 25.2.2011. 

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za účetníctvo:

Názov účtovnej jednotky:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., probstnerova cesta 2/3082,
054 01 Levoča Ičo: 36 594 849

31.12.2010 31.12.2009

ZS Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) -219 870 -570 827
A.1 Nepeňaž. oper. ovplyv. výsledok hosp.a z bež. čin.i pred zd.DzP (A1.1 až A1.13) 489 748 449 005
A.1.1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 477 377 443 266
A.1.4 Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 36 462 33 885
A.1.5 Zmena stavu opravných položiek (+/-) -8 382 0
A.1.6 Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -23 165 -11 106
A.1.8 Úroky účtované do nákladov (+) 3 564 333
A.1.9 Úroky účtované do výnosov (+) -92 -1 060
A.1.12 Výsledok z predaja dlhodob.maj. s výnim.maj., ktorý sa považuje za peň.ekviv(+/- 3 714 -661
A.1.13 Ostat. pol.nep.char,kt.ovpl.HV z BČ s výn.tých kt.sa uvádzajú osobitne v in.č.CF 270 -15 652
A.2 Vplyv zmien stavu prac.kap.,kt.sa rozumie rozdiel medzi ob.maj. (A2.1 až A2.4) 153 109 278 792
A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-) 26 048 -179 099
A.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 226 352 503 599
A.2.3 Zmena stavu zásob (+/-) -99 291 -45 708

Peň toky z prev.č. s výn. príjmov a výd.,kt.sa uv.v in.č.prehľ.CF (Z/S+A.1+A.2) 422 987 156 970
A.3 Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest.čin. + 92 1 060
A.4 Výdavky na zapl.úroky, s výn.tých, kt. sa začleňujú dO FIN.čIN.+/- -3 564 -333

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.) 419 515 157 697
A.7 Výdavky na DzP v ÚJ, s výn.tých, kt.sa začleňujú do inv.č. al.fin.č.+/- 0 13 232
A Čisté peň.toky z prev.činnosti (A.1 až A.9) 419 515 170 929

Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1 Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného  majetku (-) -8 331 0
B.2 Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -417 543 -200 139
B.3 Výdavky na obst.dlh.CP a podielov v iných ÚJ s výn. CP na predaj a obchod (-) 0 0
B.5 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 100 29 712
B.6 Príjmy na obst.dlh.CP a podielov v iných ÚJ s výn. CP na predaj a obchod (+) 320 4 157
B.13 Platené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev.č. - -31 026 -23 109
B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) -456 480 -189 379

Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1 Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) -320 4 478
C.1.1 Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 0 0
C.1.2 Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO,kt.je ÚJ + 8 635
C.1.8 Výdavky z iných dôvodov,kt.súvisia so zniž.VI - -320 -4 157
C.2 Peň.toky vznik. z dlh.záv.a krátk.záv.z fin.č. (súčet C.2.1 až C.2.10) -19 867 23 621
C.2.6 Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 0
C.2.7 Výdavky na úhradu záv. z použ.majetku, kt.je predmetom zmluvy o kúpe pren.veci- -75 085 23 621
C.2.9 Príjmy z ost.dlh.záv.a krát.záv.vypl.z fin.č.ÚJ s výn.samost.uv.v inej časti CF 55 218 0
C.2.10 Výdavky na spác.ost.dlh.a krát.záv. vypl.z fin.č. ÚJ,kt.sa uv.osob.v inej č.CF - 0
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31.12.2010 31.12.2009

C Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) -20 187 28 099
D Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peň. prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) -57 152 9 649
E Stav peňažných prostriedkov a peň.ekviv. na zač.účt. obdobia (+/-) 61 850 52 201
F Stav peň.pr.a peň.ekviv.na konci účt.obd.pred zohľ.kurz.rozd.vyčísl.ku dňu účt.z 4 698 61 850
G Kurz.rozd.vyč.k peň.prostr.a peň.ekv. ku dňu účt.záv. +/_ 0 0
H Zostatok peň.prost.a peň.ekv.na konci účt.obd., uprav. o kurz.rozd. ku dňu ÚZ 4 698 61 850

Zostavená dňa 25.2.2011. 

Podpisový záznam člena 
štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za účetníctvo:
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8.0správa o  podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku ku dňu 31.12.2010, 
aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, aktivity v oblasti výskumu 
a vývoja, aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Spoločnosť v roku 2010 zakúpila z vlastných zdrojov:

  analyzátor Cobas Integra 800
  software na pripojenie analyzátora
  software na pripojenie chemických analyzátorov
  software na elektronické zasielanie výsledkov
  Phyaction Guaidance C
  Cryoflow 1000 IR
  aseptický box
  inštrumentárium k laparospickým vežiam na chirurgické a gynekologické oddelenie
  fetálne monitory – 2ks
  Cryostat Cryotom 260 E
  operačná lampa
  monitorovacie zariadenie snímačov teploty Comet
  nefroskop
  ďalší drobný hmotný dlhodobý majetok v celkovej výške 21.744,- €

Na finančný leasing alebo na splátky spoločnosť zakúpila:

  chemický analyzátor Cobas e411
  chemický analyzátor Cobas c311
  špeciálne sanitné vozidlo VW Transporter – 2 ks
  ultrazvuk Logiq P6
  anestéziologický prístroj 

Oprava a údržba:

  maľovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
  výmena okien a dverí na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a neurologickom oddelení, očných 
ambulancií

  opravy podláh na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, oddelení anestézie a intenzívnej medicíny, 
lekárskej služby prvej pomoci, operačnej sále urologického oddelenia

  maľovanie striech

Z vyššie uvedeného konštatujeme, že v roku 2010 spoločnosť investovala do prístrojového vybavenia, 
opráv a údržby cca 441.259,- €. 

správa o  podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku ku dňu 31.12.2010, 
aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, aktivity v oblasti výskumu 

a vývoja, aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov8.0
aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

VNsP Levoča, a.s. dodržiava všetky nariadenia a vyhlášky vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia 
vyplývajúce z typu prevádzkovaných podnikateľských aktivít. Jedná sa hlavne o nakladanie s odpadmi:  tuhým 
komunálnym odpadom, nemocničným nebezpečným odpadom a obalmi. V roku 2010 mala spoločnosť 
uzatvorené zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami, ktoré zabezpečovali pravidelnú likvidáciu akéhokoľvek 
vzniknutého odpadu.

aktivity v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v priebehu roku 2010 nevykazovala aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

aktivity v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Zamestnanci organizácie sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany 
a ostatných predpisov súvisiacich s prevádzkou spoločnosti.
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9.0predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2011
a  v nasledujúcich rokoch správa o vzťahoch10.0

  reštrukturalizácia oddelení nemocnice s ohľadom na sieť zdravotníckych zariadení skupiny AGEL 
SK na Spiši s cieľom zvýšiť produktivitu práce a docieliť vyrovnaný alebo pozitívny hospodársky 
výsledok,

  zvyšovanie podielu mimo regionálnych pacientov na oddeleniach s potenciálom takýchto pacientov 
získať (chirurgia, urológia, gynekológia, neurológia),

  rekonštrukcia budovy Psychiatrického oddelenia so snahou o zachovanie jeho aspoň čiastočnej 
prevádzky počas rekonštrukcie,

  postupné zavádzanie procesného riadenia,

  postupná obnova materiálno technického vybavenia s cieľom splnenia minimálnych požiadaviek 
stanovených MZ SR.

obchodné meno:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

registrácia u:
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
Oddiel Sa, vložka 1337/V

Ičo:
36594849

sídlo:
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Zastúpená:
predsedom predstavenstva Ing. Alešom Kalíškom
a členom predstavenstva MUDr. Ingrid Dzurňákovou

správa o vzťahoch za účtovné obdobie 2010
Táto časť správy popisuje vzťahy medzi ovládajúcimi a ovládanými osobami (§66a zákona číslo 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka).

I. Všeobecné ustanovenia

1   Obchodná spoločnosť VNsP Levoča, a.s. bola založená 31.3.2005. Do Obchodného registra bola 
zapísaná 17.6.2005 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1337/V). Činnosti 
vyplývajúce z predmetu podnikania začala vykonávať od 1.9.2005. 

2   Predmetom podnikania spoločnosti VNsP Levoča, a.s. ku dňu 31.12.2010 bolo: 

  maloobchod v rozsahu voľných živností,
 veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
 sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
 prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom,
 obstarávanie služieb spojených so správou bytového i nebytového fondu,
 upratovacie práce,
 čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti,
  pranie prádla,
  výroba deionizovanej vody,
  kancelárske a sekretárske služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác,
  ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
  prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností,
  požičiavanie kníh a časopisov,
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10.0správa o vzťahoch správa o vzťahoch10.0
II. Zmluvy uzatvorené medzi prepojenými osobami

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. uzavrela v priebehu roku 2010 nižšie uvedené významné 
zmluvy: 

so spoločnosťou aGEL sK a.s.:

  Zmluvu o reklame, zo dňa 2.9.2010, ktorej predmetom je záväzok obstarávateľa zabezpečiť pre 
objednávateľa propagáciu ako reklamného partnera počas prípravy a konania podujatia, súvisiaceho 
s oslavou 110. výročia vzniku VNsP Levoča, a.s., ktoré sa bude konať 12.11.2010. Zmluva je účinná 
a platná dňom 2.9.2010.

  Zmluvu o prevode obchodného podielu uzavretá podľa § 115 Obchodného zákonníka, zo dňa 
11.11.2010, ktorej predmetom je prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti TYMIAN s.r.o. 
za 1,- €. Zmluva bola uzatvorená s odloženou účinnosťou od 3.1.2011. 

s Mestom LEVoča:

  Zmluvu o poskytnutí dotácie 26750/10/SMM/6, zo dňa 4.10.2010, predmetom ktorej je prenájom 
poskytnutie účelovo viazanej dotácie na úhradu nájomného za prenájom kongresovej a divadelnej 
sály za účelom konania Levočského lekárskeho dňa pri príležitosti 110. výročia založenia nemocnice 
vo výške 403,- €. Zmluva je platná dňom 4.10.2010.

so spoločnosťou TYMIan s r.o.:

  Zmluvu o pôžičke, zo dňa 19.8.2010. Touto zmluvou prenecháva veriteľ (VNsP Levoča, a.s.) dlžníkovi 
(Tymian s.r.o) sumu 200,-€ a dlžník sa ju zaväzuje vrátiť veriteľovi spolu s 9% úrokom do jedného 
roka odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. 

so spoločnosťou MarTEK MEDICaL sK a.s.:

  Rámcovú kúpnu zmluvu na dodávku liekov a ŠZM, zo dňa 13.9.2010. Predmetom tejto zmluvy 
je predaj a dodávka tovaru – liekov a zdravotníckych pomôcok na základe objednávky kupujúceho. 
Zmluva je platná od 13.9.2010 a uzatvára sa na dobu neurčitú. Neodlučiteľnou súčasťou prílohy tejto 
zmluvy je aktuálny cenník tovaru.

  Dohodu o dočasnom predĺžení lehoty splatnosti pohľadávok, zo dňa 13.7.2010, predmetom 
zmluvy je poskytnutie dlžníkovi predĺženie dohodnutej lehoty splatnosti pohľadávok (jednotlivých 
faktúr). Dohoda je platná od 1.8.2010 a uzatvára sa na dobu neurčitú.

  usporadúvanie kurzov, školení a seminárov,
  mechanické úpravy na objednávku alebo na zmluvnom základe,
  demolačné, búracie práce, prípravné práce na stavbu,
  doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia,
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení:
všeobecnej nemocnice v rozsahu podľa príslušného povolenia,

  výroba tepla ,
  podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
  poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni,
  príprava transfúznych liekov,
  poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
  ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,
  ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,
  správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
  nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane 
prípojného vozidla,

  reklamné a marketingové služby,
  organizovanie športových, kultúrnych iných spoločenských podujatí.

3   Ovládajúcimi osobami spoločnosti VNsP Levoča, a.s. ku dňu 31.12.2010 (§ 66a Obchodného zákonníka) 
boli akcionári: 

a.  spoločnosť AGEL SK a.s., so sídlom: Prepoštská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36 658 448, zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 3933/B.

b.  Mesto Levoča, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321

4   VNsP Levoča, a.s. bola v roku 2010 ovládajúcou osobou a jediným spoločníkom spoločnosti TYMIAN 
s.r.o. so sídlom Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 602 141. 

Táto správa pojednáva o vzťahoch medzi spoločnosťou Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
a materskou spoločnosťou AGEL SK a.s. 

Táto správa tiež pojednáva o vzťahoch medzi spoločnosťou Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a.s. a minoritným akcionárom Mesto Levoča. 

Táto správa pojednáva o vzťahoch medzi spoločnosťou Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
a dcérskou spoločnosťou TYMIAN s.r.o.

Táto správa pojednáva o vzťahoch medzi spoločnosťou Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
a dcérskou spoločnosťou MARTEK MEDICAL SK a.s.

Táto správa pojednáva o vzťahoch medzi spoločnosťou Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
a dcérskou spoločnosťou MARTEK MEDICAL a.s.
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10.0správa o vzťahoch

so spoločnosťou MarTEK MEDICaL a.s.:

  Smlouva o propagaci, zo dňa 13.9.2010, ktorej predmetom je záväzok VNsP Levoča, a.s. zaistiť 
propagáciu spoločnosti MARTEK MEDICAL a.s. umiestnením jeho loga na reklamných letákoch, na 
programu seminára a uvedenie v reportáži Levočského televízneho magazínu. Táto zmluva je platná 
dňom 13.9.2010. Výška odmeny za propagáciu je 500,- €.

III. Úkony prijaté v záujme prepojených osôb

V účtovnom období 2010 neboli uskutočnené žiadne opatrenia ani úkony v záujme alebo na podnet 
ovládajúcich osôb.

IV. opatrenia prijaté v záujme prepojených osôb

V uplynulom účtovnom období boli dohodnuté nižšie uvedené opatrenia v záujme prepojených osôb:
Ručiteľské vyhlásenie k Zmluve o AutoKredite č. 700385 zo dňa 24.2.2010 uzatvorené medzi AGEL a.s., 
ako ručiteľom, VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., ako veriteľom, a spoločností Všeobecná 
nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., ako dlžníkom. 
Ručiteľské vyhlásenie k Zmluve o AutoKredite č. 700382  zo dňa 24.2.2010 uzatvorené medzi AGEL a.s., 
ako ručiteľom, VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., ako veriteľom, a spoločností Všeobecná 
nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., ako dlžníkom. 

V. Záver

Táto správa bola spracovaná za posledné účtovné obdobie, tj. za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010. 

Táto správa bola spracovaná členmi štatutárneho orgánu spoločnosti VNsP Levoča, a.s. a bude predložená 
na preskúmanie audítorovi, ktorý bude realizovať kontrolu účtovnej závierky v zmysle zákona. 

V Levoči dňa 24.1.2011

Dozorná rada spoločnosti VNsP Levoča, a.s. prijala na svojom zasadnutí, konanom dňa 28.4. 2011 v sídle 
spoločnosti jednohlasne uznesenie tohto znenia:

1   Šesťčlenná dozorná rada spoločnosti VNsP Levoča, a.s. dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva 
a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2010. V rámci svojej kontrolnej činnosti 
dospela k záveru, že účtovné zápisy sú vedené riadne, v súlade so skutočnosťou a že podnikateľská 
činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného 
zhromaždenia. Dozorná rada nemá preto k činnosti predstavenstva žiadne výhrady. 

2   Dozorná rada preskúmala riadnu účtovnú závierku za rok 2010 a k tejto účtovnej závierke nemá 
žiadne pripomienky ani výhrady.

3   Dozorná rada preskúmala správu o vzťahoch medzi prepojenými osobami podľa § 66a Obchodného 
zákonníka a k tejto správe o vzťahoch nemá žiadne pripomienky ani výhrady. 

4   Dozorná rada preskúmala výročnú správu spoločnosti VNsP Levoča, a.s. za rok 2010 vrátane správy 
o podnikateľskej činnosti spoločnosti a k týmto predloženým dokumentom nemá žiadne pripomienky 
ani výhrady.

5   Dozorná rada spoločnosti preskúmala návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predloženú 
predstavenstvom spoločnosti VNsP Levoča, a.s. a k tomuto návrhu nemá žiadne pripomienky ani 
výhrady.

6   Dozorná rada spoločnosti prerokovala audítorskú správu. V priebehu prejednávania neboli členmi 
dozornej rady vznesené žiadne námietky, a preto na základe § 198 Obchodného zákonníka dozorná 
rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku spoločnosti VNsP Levoča, a.s. za rok 
2010. 

správa dozornej rady11.0

MUDr. Ingrid Dzurňáková
člen predstavenstva

Vnsp Levoča, a.s.

Ing. aleš Kalíšek
predseda predstavenstva 
Vnsp Levoča, a.s.

 Ing. Miroslav Vilkovský
predseda Dozornej rady

Vnsp Levoča, a.s.
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12.0Záverečný výrok audítora k účtovnej závierke, výročnej

správe a správe o vzťahoch medzi prepojenými osobami
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